
           
 SAAREMAA VALDADE  21. TALIMÄNGUDE 

J U H E N D       
 

I Eesmärk   
1. Pakkuda maaelanikele võistlemise võimalusi 2012.a. -2013.a. 
2. Selgitada välja maakonna valdade meistrid murdmaasuusatamises, males, 

koroonas, kabes, lauatennises, sangpommi mitmevõistluses, naiste- ja meeste 
korvpallis ning  omavalitsustöötajate võistluses ja autode jäärajasõidus. 

3. Selgitada välja paremad vallad spordialadel ja üldkokkuvõttes. Kahes grupis 
(elanike arvuga üle 1400 ja alla 1400). 

 
II Aeg ja koht 
Võistlused toimuvad 2012.a. novembrist kuni 2013.a aprillini. 

1. Meeste korvpalli eelturniirid  29.detsember  Kärla 
2. Meeste korvpalli finaal  30.detsember  Kuressaare 
3. Kabe, sangpomm   19.jaanuar  Mustjala 
4. Male, lauatennis   09.veebruar  Kärla 
5. Koroona    9. detsember  Kaarma (Aste) 
6. Autode jäärada või lumerada      Lümanda/Kaarma 
7. Suusatamine    02.märts  Karujärve 
8. Omavalitsuste spordipäev  23.märts  Mustjala 
9. Atletic 3-võistlus   06.aprill  Orissaare 

 
III Juhtimine ja korraldamine 

1. Talimängude ettevalmistamist juhib Saaremaa Valdade Spordiliidu juhatus. 
2. Võistlusi viib läbi kinnitatud kohtunike kogu. 
3. Võistluspaiga valmistab ette vastava valla spordikollektiiv 

 
IV Osavõtjad 

1. Talimängudest lubatakse osa võtta kõikide Saare Maakonna valdade 
võistkondadel ja üksikvõistlejatel, kes on kantud valla elanike registrisse või 
kelle vanem(ad) on kantud valla elanike registrisse või kes töötavad valla 
allasutustes vähemalt 0,5 töökohaga . Võistleja peab olema registreeritud valla 
registrisse 1 kuu enne talimängude algust. Iga sportlane esindab mängudel 
aasta jooksul ainult ühte valda (erandiks töö- või elukohavahetus). 

2. Lauamängudes (koroona, male, kabe ja lauatennis) saab võistkondlikult 
osaleda, kui võistkond on komplekteeritud 75% ulatuses). 

3. Võistlustel osalejatel tuleb järgida spordivõistlustele kohaseid eetikanorme. 
Korraldajal on õigus eemaldada ebasportlikult käituvad võistlejad, võistkonnad 
võistlustelt vastavalt spordijuhtide poolt kokkulepitud käitumisnormide rikkumise 
puhul. Karistust võib rakendada ka peale võistluse lõppu korraldaja poolt 
juhatusele esitatud kirjaliku taotluse alusel. 

 
 
V Kava ja tulemuste arvestamine 

1. Murdmaasuusatamine: 
Distantsid: naisveteranid 2 km, naised 3 km, meesveteranid 5 km, mehed 10 km, 
teatesõit 4 võistlejat 2 x 2 km naistel, meeste 2 x 3 km. 



Osavõtjate arvu ei piirata, arvesse läheb igal vallal 10 paremat individuaaltulemust ja 
1 teatesõit.  
Punkte antakse järgmiselt: I  koht  51 p 
    II koht  49 p 
    III koht 48 jne. punkti. 
 
Teatesõidus I koht 100 p, II koht 90 p, III koht 80 jne. punkti. 
Naisveteranid 1978.a. sündinud ja varem, meesveteranid 1973.a. sündinud ja varem. 

 
2. Lauatennis 

Võistkonna suurus 4, neist vähemalt 1 naine. Kahe võistkonna kohtumisel mängitakse 
laud lauaga 4 üksikmängu, 1 meespaarimäng ja 1 segapaarismäng.  
Mängitakse 5 geimist parem. Matsis punktide arvestus – lauavõit 1 p.,  kaotus 0 p. 
Võit 3p, viik 2 p, kaotus 1 p, loobumine 0p.  Võrdsete punktide korral otsustab 
omavaheliste mängude geimide suhe. 
Finaali läbiviimise süsteem oleneb osavõtjate arvust ja selgub kohapeal.  
Üksikvõistleja tohib võistelda ainult ühes paarismängus, mängijate asetus määratakse 
ülesandmislehel. Igast vallast võib osaleda üks võistkond. 
 

3. Male 
Võistkonna suurus 4, neist vähemalt 1 naine.  
Paremusjärjestuse määrab suurem kogutud punktide summa, selle võrdsuse korral: 
a) omavaheline kohtumine 
b) suurem punktidesumma 1 laual, 2 laual, naiste laual 
c) suurem võidetud üksikpartiide arv 
Ajalimiit lepitakse kokku võistluspäeva hommikul. Igast vallast võib osaleda üks 
võistkond. 
 

4. Kabe 
Võistkonna suurus 4, neist vähemalt 1 naine. sama, mis males. 
Paremusejärjestuse määrab suurem kogutud punktide summa, selle võrdsuse korral: 
a) omavaheline kohtumine 
b) suurem punktide summa 1 laual, 2 laual, naiste laual 
c) suurem võidetud üksikpartiide arve 
 Ajalimiit lepitakse kokku võistluspäeva hommikul. Igast vallast võib osaleda üks 
võistkond. 
 

5. Sangpommi mitmevõistlus 
Võistlused on individuaal-võistkondlikud täiskasvanutele ja noortele  17.a. ja 
nooremad. 
Võistlejate paigutus kehakaaludes vaba. 
Noored võistlevad 16 kg sangpommiga kahes kehakaalus: -75 kg ja + 75 kg 
Täiskasvanud kehakaaludes: 
Kuni – 63 kg 
Kuni -  68 kg 
Kuni  - 73 kg 
Kuni – 78 kg 
Kuni – 85 kg 
Kuni -  95 kg 
         + 95 kg 



Täiskasvanud võistlevad 24 kg sangpommiga 
Võistkondliku paremuse selgitamiseks liidetakse 5 parema kohapunktid. Võrdsete 
punktide korral otsustab suurem paremate kohtade arv. 
I – see annab enam osavõtnud kehakaalust võistlejate arv + 1 punkt 
II -               - „ -          - 1 
III                - „ -         - 2 punkti 
Rebimine 1 vasak + 1 parem 
      ----------------- - 1 punkt 

. 
6. Korvpall 

Võistkonna suurus 12 sportlast. Alagrupis võivad võistkonna liikmed vahetuda. 
Alagrupist pääseb edasi 2 võistkonda. Läbiviimise süsteem otsustatakse pärast 
eelregistreerimist.  
 

7. Koroona 
Võistkonna suurus 1 naine ja 3 meest. Võisteldakse naiste ja meeste üksikmängus 
ning meeste paarismängus. Üksikmängija ei tohi võistelda paarismängus. 
Korraldaja poolt on löögikettad. Võisteldakse vastavalt 1995 a. kehtivate 
koroonamängu reeglite järgi ja laudade määrimiseks kasutatakse boorhapet. 
Läbiviimise süsteem otsustatakse peale registreerimist kohapeal. Igast vallast võib 
osaleda üks võistkond. 
 

8. Jäärajasõit 
Võistkonna suurus 1 naine ja 2 meest.  
Võisteldakse esi- või tagasillaveoga 
Sõidetakse kaks sõitu, distantsi pikkuse määrab korraldaja. Võistkondliku paremuse 
selgitamiseks liidetakse kõigi kolme võistleja ajad. Kasutada võib vastavalt LE-s 
määratletule vastavaid rehve.  
 

9. Omavalisuste spordipäev 
Juhend 1 kuu enne spordipäeva 

 
10. Atletic 3-võistlus 

Juhend väljatöötamisel (R.Orn, K.Nurja) 
 

VI Talimängude üldvõitja selgitamine 
1. Talimängude üldvõitja (valla) selgitamiseks liidetakse kõikide alade 

kohapunktid.  
2. Igal alal annab I koht 17 punkti, II koht 15 p, III koht 14 p jne. Suurem 

punktide summa määrab paremuse, nende võrdsuse korral otsustab koht 
paremuse suurem esi- või paremate kohtade arv. 

3. Omavalitsuste spordipäeval osalemine annab I koha punktid  s.o.17 p. kui 
osaletakse 4 alal ja kui vähem  siis 5.koha punktid s.o 12 p 

 
VII Autasustamine I ja II grupis 

1. Mängude üldvõitjat valda autasustatakse karikaga ja diplomiga, II ja III kohta 
diplomiga. 

2. Spordiala võitnud võistkonda autasustatakse karikaga ja diplomiga, II ja III 
kohta diplomiga. 



3. Individuaalselt ja võistkondlikult I-III kohale tulnud sportlasi autasustatakse 
medali ja diplomiga. 

4. Paremaid sportlasi ja spordijuhte autasustatakse auhindadega  vastavalt 
finantsvõimalustele.(juhatus otsustab) 

5. Kui alal osaleb ainult üks võistkond siis diplomeid medaleid ja karikaid välja 
ei anta , vaid saab ainult I kohapunktid 

VIII Majandamine 
1. Mängude ettevalmistamise, läbiviimise ja autasustamisega seotud kulud 

kannab Valdade Spordiliit koos võistlusi korraldavate valdadega. 
2. Kõik vallad, kes võistlusi läbi viivad on võistluspäeval saali üür 7.00.-  tund 

(spordiliidu üldkoosolekul 13.nov.2012 , kokkulepitud) 
3. Meeste korvpallis on osavõtumaks 32 eurot meeskonna kohta. 

 
IX Registreerimine 

1. Nõutav on võistluse ladusamaks korraldamiseks ja segaduste vältimiseks 
nõuetekohaste registreerimislehtede esitamine võistluspäeval 
mandaatkomisjonile koos valla pitsati ja juhtivtöötaja, võistkonna esindaja 
allkirjaga ja nimekirjas peab olema kirjas kes on võistkonna esindaja. 

2. Rahuldatud protesti korral kõrvaldatakse võistkond antud ala võistluselt. 
Protesti esitamisel tasub esitaja 32 eurot võistluse korraldajale, kes annab selle 
edasi koos oma poolse seletuse, protesti ja rahaga. Juhatus ja võistluste 
peakorraldaja lahendab protesti 3 päeva jooksul ja annab kirjaliku vastuse 
protesti esitajale. 
Protesti võib esitada kuni tund peale võistluste lõppu. 

 
X Üldiselt 

1. Iga sportlane vastutab oma tervise eest. 
2. Kõik antud juhendis määratlemata küsimused ja tekkivad probleemid, 

vaidlused lahendavad korraldajad võistluspaigas koos kohtunikekoguga. 
3. Võisteldakse sõbralikus, sportlikus õhkkonnas. 
4. Käesolev juhend on kinnitatud Saaremaa Valdade Spordiliidu üldkoosolekul 

13.novembril 2012 
  

 
 

Saaremaa Valdade Spordiliit 


